
HiPP 1 ORGANIC: 
with the best ingredients 
nature has to o� er
For more than 50 years, we have been 
putting our entire diligence and expe-
rience into producing excellent milk
formulae. As a pioneer in organic 
production, we have firmly believed 
in using the best organic ingredients 
for milk formulae for decades. We are 
convinced that, for the period after 
breastfeeding, our organic infant milk 
formulae can be an important contri-
bution towards healthy development.

HiPP 1 ORGANIC supplies babies with 
everything they need for healthy growth 
until weaning foods are introduced:

 all the essential nutrients

 LCP: ARA and DHA (omega-6 & ome-
ga-3 fatty acids) are particularly im-
portant during the first months of life, 
since at this age babies are unable to 
produce su�cient LCPs by themselves.

 contains lactose only: You may feed 
your baby as much as HiPP 1 ORGANIC 
and as often as your baby requires.

HiPP 1 ORGANIC is easy to digest and 
adapted to suit the particular nutri-
tional needs of infants.

Organic Infant Milk
from birth onwards
ideal to complement breastfeeding

Use
•  from birth onwards as exclusive nutri-

tion or to complement breastfeeding
•  after breastfeeding or after any other 

infant formula
•  can be fed like breast milk as required – 

as frequently and as much as your baby 
wants to drink.

Composition

Ingredients
Skimmed milk*, whey product*, vegetable 
oils* (palm oil*, rapeseed oil*, sunflower oil*), 
lactose*, ferrous sulphate, calcium carbon-
ate, emulsifier lecithins (soya), LCP1 oil mix 
(vegetable oil from mortierella alpina, fish oil), 
potassium chloride, vitamin C, potassium cit-
rate, L-tyrosine, sodium chloride, magnesium 
carbonate, zinc sulphate, L-tryptophan, niacin, 
pantothenic acid, copper sulphate, vitamin A, 
vitamin B1, vitamin B6, vitamin E, manganese 
sulphate, folic acid, vitamin B2, potassium io-
dide, vitamin K, sodium selenite, vitamin D, 
biotin, vitamin B12.

* 
1 LCP (Omega 3&6): long-chain polyunsaturated fatty acids

Preparation
Please pay careful attention to the instructions when preparing HiPP 1 ORGANIC. Incorrect preparation or stor-
ing a prepared feeding bottle for a longer period of time can be harmful to health, eg. due to undesired bacterial growth. 
For this reason, always prepare the formula from scratch before every meal and feed immediately. Do not re-use leftovers. 
Clean bottle, teat and ring thoroughly. Close the opened sachet tightly after every use, store in a dry place at room tem-
perature and use up within 3 weeks. Please do not warm up milk formula in the microwave oven (danger of scalding).

Boil fresh drinking-water and leave it to 
cool down to approx. 40-50 °C.

Pour 2/3 of the prepared water into the 
feeding bottle. 

Fill the measuring spoon loosely and level 
with the back of a knife. Put the recom-
mended amount of powder into the feed-
ing bottle.

Close bottle and shake.

Add the remaining water and again shake 
several times.

Cool down to drinking temperature (approx. 
37 °C). Check temperature.

Important information
...on the nutrition of your baby
Breast is best for your baby. Please consult your maternity clinic or your paediatrician if you want to use an infant formula.

...on your baby’s dental health
Just like breast milk, all infant formulae contain carbohydrates. �ey are an important part of your baby’s nutrition. 
Permanent contact of your baby’s teeth with food containing carbohydrates may lead to severe tooth decay. �erefore, do 
not leave the bottle to your child for permanent sucking and let your child drink from a cup as early as possible.

Organic production in HiPP Top Quality
Out of conviction, we firmly believe in strictly controlled organic ingredients. With regard to the choice of raw materials, 
we clearly exceed the strict statutory requirements for infant milk formulae. We guarantee the highest possible safety for 
you and your baby by means of very strict quality checks starting with the raw materials right through to the finished product.

the highest quality and exceeds 
the EU organic requirements.

(DE-ÖKO-024)
EU/Non-EU agriculture 0 300 g 

Originally sealed best 
before:
see bottom of package

Organic Infant milkAL2016-01

GMO-free (in accordance with the 
EC Organic Farming Regulation)

Important:
Breast milk is best for your baby. 
Please pay careful attention to 
the notes, given on the backside 
of the packaging.

per 100 ml
ready-to-drink

product*
energy 277 kJ

66 kcal
fat (of which) 3.5 g
 saturates 1.2 g
 mono-unsaturates 1.6 g
 polyunsaturates 0.7 g
carbohydrate (of which) 7.3 g
 sugars1 7.3 g
protein 1.4 g
salt 0.05 g
mineral substances
sodium 0.02 g
potassium 73 mg
chloride 40 mg
calcium 53 mg
phosphorus 29 mg
magnesium 4.9 mg
trace elements
iron 0.5 mg
zinc 0.5 mg
copper 0.040 mg
iodine 10 µg
selenium 1.4 µg
manganese 0.0070 mg
fluoride < 0.005 mg
vitamins
vitamin A 69.9 µg
vitamin D 1.2 µg
vitamin E 0.7 mg
vitamin K 5.1 µg
vitamin C 10 mg
vitamin B1 0.06 mg
vitamin B2 0.13 mg
niacin 0.40 mg
vitamin B6 0.04 mg
folic acid 10 µg
vitamin B12 0.15 µg
pantothenic acid 0.51 mg
biotin 1.6 µg
L-carnitine 2.0 mg
choline 10.8 mg
inositol 5.2 mg
further nutritional values
linoleic acid (Omega-6 fatty acid) 0.6 g
linolenic acid (Omega-3 fatty acid) 0.07 g
LCP 20 mg
   docosahexaenoic acid 8.1 mg
   arachidonic acid 12 mg

�e analysis values are subject to fluctuations typical of natural 
products. Packaged in a protective atmosphere.
*Standard solution: 13 g HiPP 1 ORGANIC + 90 ml water = 
100 ml ready-to-drink product. 
1 level measuring spoon = approx. 4.3 g HiPP 1 ORGANIC.
1from lactose, the natural milk sugar (7.3 g/100 ml)

Drinking amount & dosing 
�e drinking amount per feeding bottle may vary from baby to baby. �e recommended drinking amounts and the 
number of bottles per day are guideline values. Your baby does not necessarily have to empty the feeding bottle completely. 
Please use the enclosed measuring spoon only!

Use 30 ml boiled water per measuring spoon.
*Unless otherwise recommended by a paediatrician.
**From the 5th month onward, you can introduce jars and paps after consulting your paediatrician. 
Babies need about 5 meals a day. With every newly introduced jar or pap meal, you should drop one bottle feeding.

Age Bottle feeds per 
day

 Ready-to-drink 
product, ml

Dosage per meal

Boiled water, ml Measuring spoon

1st week to 2nd week* 5-7 70 60 2

3rd to 4th week 5-7 100 90 3

5th to 6th week 5-6 135 120 4

7th to 8th week 5 170 150 5

3rd to 4th month 5 200 180 6

from the 5th month** 5 235 210 7

Organic top quality  
with the best nature has to o�er

If you have any questions 
concerning your baby’s diet

Exporter: HiPP GmbH & Co. Export KG, 
�eresienthalstraße 68, 
4810 Gmunden/Austria
Producer:
Postfach 1208, 24372 Kappeln/Germany



HIPP ОРГАНІЧНА ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ 
«ORGANIC»* 1 початкова з народження до 6 місяців 

БЕЗ
ГМО

*Органік

Поживна (харчова) 
цінність

в 100 мл готового  
продукту*

Енергетична цінність/
калорійність 277 кДж/ 66 ккал
Білки 1,4 г
Жири, з них 3,5 г

- насичені жирні  
кислоти 1,2 г 

- мононенасичені 
жирні кислоти 1,6 г 

- поліненасичені 
жирні кислоти, з них 0,7 г 

- лінолева кислота   
(Омега-6) 0,6 г 

- ліноленова кислота  
(Омега-3) 0,07 г 

- дoкозагексаєнова  
кислота (DHA) 8,1 мг 

- арахідонова 
кислота (АRА) 12 мг 
Вуглеводи, з них 7,3 г 

- лактоза 7,3 г

Харчові волокна < 0,1 г
Натрій 0,02 г 
Калій 73 мг 
Хлориди 40 мг 

Кальцій 53 мг 
Фосфор 29 мг 
Магній 4,9 мг 
Залізо 0,5 мг 

Цинк 0,5 мг 
Мідь 0,040 мг 
Йод 10 мкг 
Селен

 

1,4 мкг 

Марганець

 

0,0070 мг 
Фториди

 

< 0,005 мг 
Вітамін А

 

69,9 мкг 
Вітамін D

 

1,2 мкг 

Вітамін Е

 

0,7 мг 
Вітамін К

 

5,1 мкг 
Вітамін С

 

10 мг 
Вітамін В1

 

0,06 мг 

Вітамін В2

 

0,13 мг 
Ніацин

 

0,40 мг 
Вітамін B6

 

0,04 мг 
Фолієва кислота

 

10 мкг 

Вітамін B12

 

0,15 мкг 
Пантотенова кислота

 

0,51 мг 
Біотин

 

1,6 мкг 
Карнітин

 

2,0 мг

Холін

 

10,8 мг
Інозитол

 

5,2 мг
Осмолярність 300 мОсмоль/л
Можливі незначні відхилення від 
вищевказаних показників в межах, 
допустимих для продуктів, виготовлених з 
натуральної сировини. 

 

*Норма приготування:13 г  «Organic» 1 + 90 
мл кип’яченої води = 100 мл готової суміші. 
1

 
мірна ложка без верху = приблизно 4,3 г 

сухої суміші.  

Склад сухої суміші: знежирене органічне молоко, суха частково демінералізована органічна молочна сироватка, 
рослинні олії (органічний пальмовий олеїн, органічна низькоерукова ріпакова олія, органічна соняшникова олія), органічна 

1лактоза, заліза сульфат, кальцію карбонат, соєвий лецитин, суміш олій - джерел LCP  (рослинна олія з Mortierella alpina, 
риб'ячий жир), калію хлорид, вітамін С, калію цитрат, L-тирозин, натрію хлорид, магнію карбонат, цинку сульфат,
L-триптофан, ніацин, пантотенова кислота, міді сульфат, вітамін А, вітамін В1, вітамін В6, вітамін Е, марганцю сульфат, 

1фолієва кислота, вітамін В2, калію йодид, вітамін К, селен, вітамін D, біотин, вітамін В12. довголанцюгові поліненасичені 
жирні кислоти ARA/DHA

HiPP  «Organic» 1 не містить глютену, цукру, виготовляється без барвників, без консервантів, без ароматизаторів.
HiPP  «Organic» 1: кращі компоненти від природи
Понад 50 років ми вкладали все наше старання і досвід у виробництво неперевершених молочних сумішей. Протягом 
багатьох десятиліть ми були цілеспрямовано орієнтовані на використання кращих органічних інгредієнтів для 
молочних сумішей. Ми переконані в тому, що в період після грудного вигодовування наші органічні дитячі молочні суміші 
можуть стати важливим внеском у здоровий розвиток дитини.
Для здорового розвитку та росту Вашої дитини суміш HiPP  «Organic» 1 містить:
· всі основні поживні речовини
· поліненасичені жирні кислоти ARA/DHA Омега-3 і Омега-6, особливо важливі у перші місяці життя, оскільки організм
  дитини такого віку самостійно їх не виробля
· тільки лактозу: Ви можете годувати сумішшю HiPP «Organic» 1 так довго і так часто, як потребує Ваша дитина.
HiPP  «Organic» 1 адаптована до потреб немовлят перших місяців життя та легко засвоюється.
Гарантія HiPP  щодо використання органічної сировини
Всі складники для органічних молочних сумішей HiPP  походять від фермерських господарств, які суворо 
дотримуються європейських положень про органічне виробництво та контролюються незалежним Інститутом 
контролю (на етикетці розміщений кодовий номер органу, який здійснив сертифікацію виробництва органічної 
продукції, сировини та/або органу, який здійснив сертифікацію органічної продукції). 
Знак HiPP  ORGANIC гарантує найвищу якість  органічних продуктів HiPP  та застосування до них більш суворих вимог 
у порівнянні з вимогами законодавства Європейського Союзу щодо органічних продуктів. 
Використання
 · з народження в якості основного харчування або як доповнення до грудного молока
 · після грудного вигодовування або після будь-якої іншої дитячої суміші
 · може вживатися як грудне молоко за потребою - частота годувань і кількість суміші визначається Вашою дитиною
Приготування
   Помийте руки. Перед приготуванням молочної суміші простерилізуйте  пляшечку та соску для годування.
 · Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 40 °C.
 · Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
 · Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість
   суміші в пляшечку для годування.
 · Закрийте пляшечку та ретельно потрусіть.
 · Охолодіть готову молочну суміш до температури годування (приблизно 37 °C). Перевірте температуру!
Неправильне приготування та довготривале зберігання готової до вживання молочної суміші може зашкодити здоров'ю 
дитини через можливість розвитку небажаних бактерій. Тому завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням. 
Розведену суміш слід використати протягом однієї години. 
Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в мікрохвильовій печі через небезпеку перегріву.
Важливо! Для приготування молочної суміші використовуйте рекомендовану температуру 40 °C. Для приготування дитячого 
харчування забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел. 
Важлива інформація
…Для харчування Вашої дитини
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна 
консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. 
…Для здоров'я зубів Вашої дитини
Як і грудне молоко, молочні суміші містять вуглеводи, які є важливим компонентом харчування дитини. Але тривалий 
або частий контакт з продуктами, що містять вуглеводи, може викликати пошкодження зубів. Для збереження здоров'я 
зубів не залишайте дитині пляшечку для довготривалого смоктання та привчайте її пити з чашечки якомога раніше. При 
появі перших зубів у Вашого малюка почніть гігієнічний догляд за ними щовечора після останнього годування. 

Дата виробництва, кінцева дата споживання «Вжити до» та номер партії: див. на упаковці
 
Дозування.
Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування може різнитися. Наведені в таблиці об'єми 
готової суміші та кількість годувань є орієнтовними та залежать перш за все від ваги дитини, інтервалів між годуваннями та 
рекомендацій лікаря. На кожну мірну ложку без верху сухої суміші «Organic» 1 додавайте 30 мл кип'яченої води. 1 мірна 
ложка без верху = приблизно 4,3 г сухої суміші. Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки.

Вік

 
Кількість годувань 
сумішшю в день

 

Об’єм готової суміші, 
мл

Дозування на одне годування

Кип’ячена вода, мл Мірні ложки
1-й тиждень

 

За рекомендацією лікаря
2-4

 

тиждень

 

5-7

 

100 90 3
2 місяці 5-7 135 120 4
3-4 місяці 5 170 150 5
з 5-6 місяців 4-5* 200 180 6

Упаковано в захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність внутрішнього пакету: при 
натисканні двома руками на пакет з нього не повинне виходити повітря та висипатись суміш. При порушенні 
герметичності - продукт не використовуйте. Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих 
сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C. Початий пакет (упаковку) щільно закривайте та зберігайте у 
сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. 
Вміст відкритого пакету використайте протягом 3 тижнів. 
Служба консультацій HiPP для батьків: 0-800-50-15-12 (безкоштовно зі стаціонарних  телефонів); www.hipp.ua
Виробники: «Сremilk GmbH» (Кремілк ГмбХ), вул. Нестле-Вег 1, 24376 м. Каппельн, Німеччина, тел. +49 4642 182 0.
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «ХіПП Україна»,
пр-т 40-річчя Жовтня, б.100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0 800 50 15 12

* Пам'ятайте про необхідність своєчасного введення прикормів. Стосовно цього проконсультуйтесь, будь ласка, з лікарем. 

Арт. AL2016-01                                                                                                 Маса нетто e 300 г
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